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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Vernieuwen attesten IBA’s, staalname en analyse voor 2021 - Vastellen kostprijs per IBA 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Feiten/context/motivering 

Burgers die hun afvalwater zelf moeten zuiveren d.m.v. een IBA, belasten het openbare rioolstelsel 
niet en kunnen dan ook vrijgesteld worden van de afvalwaterheffing (die deel uitmaakt van de 
drinkwaterfactuur). Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, dient de stad een attest op te maken 
en te bezorgen aan Farys. 
Dit attest verklaart dat de IBA is gebouwd en geëxploiteerd volgens de codes van goede praktijk en 
voldoet aan de voorschriften uit VLAREM II. VLAREM II vermeldt onder subafdeling 6.2.2.4. 
voorschriften voor de volgende parameters: pH, biologische zuurstofvraag (BOD) en zwevende 
stoffen. 
Het attest moet om de 5 jaar vernieuwd worden.  
In 2009 heeft het college beslist om het beheer van de nieuwe IBA’s over te dragen aan Farys. De 
bestaande IBA’s (die reeds in de grond zitten) zijn voorlopig nog niet overgenomen door Farys en 
moeten door de mensen zelf onderhouden worden. Dit betekent dat voor deze IBA’s het stadsbestuur 
moet zorgen voor de vernieuwing van de attesten. 
Sinds een aantal jaar worden de attesten vernieuwd middels onderstaande procedure: 
- alle eigenaars van IBA’s waarvan het attest vervalt worden aangeschreven met de vraag of ze een 
staalname en analyse willen laten uitvoeren door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek 
(PCM) tegen kostprijs (de kostprijs wordt jaarlijks voorgelegd aan het college - zie lager). (Het 
stadsbestuur heeft een Milieucontract met de Provincie Oost-Vlaanderen waardoor we o.a. analyses 
kunnen laten uitvoeren door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) met 50% korting.  
- eigenaars die wensen in te gaan op het aanbod betalen vooraf aan het stadsbestuur tegen de 
afgesproken datum in de brief 
- het PCM voert staalnames en analyses uit bij de verschillende IBA’s en bezorgt ons de resultaten 
op basis waarvan attesten kunnen uitgereikt worden. 
- Het PCM stuurt een factuur voor alle uitgevoerde staalnames en analyses naar het stadsbestuur 
die de factuur betaalt. 
In het verleden maakten de meesten gebruik van dit system en omdat dit vlot werkt, wordt voorgesteld 
om in 2021 opnieuw op dezelfde manier tewerk te gaan.  
Er werd bij het PCM navraag gedaan naar de kostprijs in 2021 voor staalname en analyse. 
De kostprijs voor de monstername en de verplaatsingsonkosten worden verrekend in regie aan 46,28 
EUR - 50% korting = 23,14 EUR per uur. Indien slechts één installatie moet bemonsterd worden, 
wordt dit ingeschat op 1 uur verplaatsingsonkosten en 1 uur voor de monstername zelf. 
De eenheidsprijs voor de analyse van de parameters pH, BOD en zwevende stoffen bedraagt: 50,68 - 
50% korting = 25,34 EUR per staal. 
Totale kost bedraagt dus: 2 x 23,14 + 25,34 = 71,62 EUR indien één installatie bemonsterd dient te 
worden op een bepaalde dag. 
Vanaf een tweede installatie diezelfde dag bedraagt de kostprijs 1 x 23,14 + 25,34 = 48,15 EUR 
(verplaatsingsonkosten vallen weg). 

Adviezen/visum 

De kostprijs per dag voor staalname en analyse (+/- 8 per dag) bedraagt 408,67 euro, of 51,08 euro 
per staalname. 
Bij een groter aantal staalnames, gespreid over verschillende dagen, en in geval er de 2de dag bv. nog 
3 extra staalnames gebeuren, verhoogt de kost tot 53,52 euro per staalname. 
Naast de kostprijs van PCM vergt dit ook een administratieve verwerking. 

Voordracht 

Er wordt voorgesteld om in 2021 € 55,00 per IBA te vragen. 
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Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze (cfr. voorgaande jaren) voor de vernieuwing van de 
attesten in  het jaar 2021. 
Artikel 2: 
De burgers die de staalname en effluentanalyse door het PCM willen laten uitvoeren, vooraf een vast 
bedrag van € 55,00 per IBA te laten betalen. 
 

Wonen en omgeving 

2. Aanvraag omgevingsvergunning Utexbel (Morel Jan) (dossier 2020/258). Gunstig advies 
aan de provincie. 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 

met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

- Het decreet van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning, en latere wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, 

en latere wijzigingen; 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

- Het decreet van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid, en latere wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en de indelingslijst gevoegd als bijlage, en 

latere wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale 

milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III) en latere wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige 

Vlaamse bestuursrechtcolleges (Procedurebesluit); 

- Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 

Vlaamse bestuurscolleges (DBRC decreet);  

Relevante documenten  

- De aanvraag van Utexbel (Morel Jan), met adres César Snoecklaan 30, 9600 Ronse, 

ingediend op 19 oktober 2020, houdende het renoveren van een schouw en het vervangen 

van een dak, gelegen César Snoecklaan 30, kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, 

nummer 0715 S ; 

- Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 9 december 2020 met betrekking 

tot dit dossier; 

Feiten / context / motivering  

1. ALGEMEEN 

1.1 Bestemmingsplannen  

Volgende plannen zijn van toepassing voor het betrokken perceel: 

- Gewestplan Oudenaarde (KB 24.02.1977 en wijziging BVR 29.10.1999): woongebied met 
culturele, historische en esthetische waarde 

- PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied (BD 22.12.2008): stedelijk gebied 

1.2 Ligging 

De site is gelegen: 
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- enerzijds langs de Cesar Snoecklaan, gewestweg N36f (rooilijn volgens KB 06.07.1960), 
anderzijds langs de Zonnestraat, een gemeenteweg (met rooiplan volgens KB 
02.08.1984)  

- langs een onbevaarbare waterloop van 2e categorie, zijnde de Molenbeek (S 385) en 
langs een onbevaarbare waterloop van 3e categorie, zijnde de Fonteinbeek (S 388). 

- deels binnen een mogelijks overstromingsgevoelige zone en deels binnen een effectief 
overstromingsgevoelige zone van het overstromingsgebied van de beide beken 

- in een centrumgebied volgens het zoneringsplan dd° 09.06.2008.  

- in een zone met lage gevoeligheid (groene zone) voor grondverschuivingen (studie KUL 
dd° 28.08.2007). 

De gebouwen staan vermeld in de inventaris van bouwkundig erfgoed. 

1.3 Vergunningenregister 

In het vergunningenregister zijn voor hetzelfde perceel diverse stedenbouwkundige dossiers terug te 

vinden voor de oprichting, de verbouwing en het aanpassen van het bedrijfsgebouw. 

- 20.01.1965 vergunning voor het oprichten van een stapelplaats 

- 03.06.1969: vergunning voor het uitbreiden van een fabrieksgebouw 

- 17.03.1970: vergunning voor het oprichten van een magazijn en een administratief 
centrum 

- 29.09.1982: vergunning voor het uitbreiden van het textielbedrijf met een magazijn-weverij 

- 24.02.1988: vergunning voor het uitbreiden van een opslagplaats van het bedrijf 

- 09.03.1988: vergunning voor het oprichten van een opslagplaats bij het bedrijfsgebouw 

- 19.02.1990: weigering voor het regulariseren van twee verplaatsbare loodsen 

- 31.01.1994: positief stedenbouwkundig attest voor het oprichten van een opslagplaats en 
een afvalwaterzuiveringsinstallatie en het aanplanten van een groenscherm 

- 19.07.2002: vergunning voor het verbouwen van de gevel van het bedrijfsgebouw 
(plaatsen van een nooddeur) 

- 05.01.2004: vergunning voor het oprichten van een neutralisatie-installatie voor afvalwater 
bij het bedrijf 

- 15.03.2004: vergunning voor het overwelven van een gracht 

- 13.07.2006 postief planologisch attest voor het behoud van de bedrijf op de site en de 
uitbreidingsmogelijkheden op korte en lange termijn 

- 21.01.2008: vergunning voor het bouwen van een industriële loods 

- 17.09.2012: vergunning voor het afbreken van de conciërgewoning en het vernieuwen van 
de dakstructuur van de weverij 

- 08.05.2017: vergunning voor het bouwen van twee luifels voor het afdekken van 
chemische containers 

ARAB-vergunningen: o.a. 

- 11.12.1964 tot 24.12.1994: vergunning (ARAB) voor textiel (weverij) 

- 11.09.1970: vergunning (ARAB) voor textiel (weverij) 

- 18.10.1977: vergunning (ARAB) voor textiel (weverij – ververij – veredeling) 
Vlarem-vergunningen: o.a. 

- 08.03.2007: basisvergunning (BD) voor een termijn van 20 jaar 

- 11.01.2008: wijziging van de basisvergunning (BD) 

- 04.06.2009: wijziging van de basisvergunning (BD) voor lozen van bedrijfsafvalwater in 
openbare riolering (tot 10.09.2014) 

- 19.11.2009: wijziging van het besluit van de BD dd. 04.06.2009 mbt tot einddatum 
(10.09.2012 ipv 10.09.2014) 

- 30.09.2010: wijziging basisvergunning (BD) mbt exploitatievoorwaarden ivm afvalwater 

- 05.04.2012: wijziging basisvergunning (BD) mbt lozing van bedrijfsafvalwater 

- 23.05.2012: wijziging van het besluit van de BD dd. 05.04.2012 (einddatum 22.12.2021 
ipv 09.09.2027) 
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- 18.09.2014: wijziging van het besluit van de BD dd. 05.04.2012 (toevoegen 
lozingsnormen selenium en vanadium) 

De Raad van State velde verschillende arresten over de opgesomde vergunningen. 

1.4 Openbaar onderzoek 

De aanvraag diende aan een openbaar onderzoek onderworpen te worden (BVR 25.04.2014). 

Het openbaar onderzoek loopt van 16.11.2020 tot en met 15.12.2020 en werd aangekondigd 

door: 

- aanplakking in het stadhuis 

- aanplakking ter plaatse 

- publicatie op de webstek van de stad Ronse 

- publicatie in een dag- of weekblad 

- individuele kennisgeving 

Het dossier kan tot het einde van het openbaar onderzoek digitaal worden geconsulteerd, via de 

dienst Omgeving. 

Er werden tot op heden geen bezwaarschriften ingediend. 

1.5 Adviezen 

Er dienden door de stad Ronse geen adviezen aangevraagd te worden. 

1.6 EPB 

De aanvraag betreft een gebouw waarin geen energie zal verbruikt worden om een binnenklimaat 

voor mensen te creëren. De energieprestatieregelgeving is niet van toepassing. 

1.7 Milieueffectenrapportage 

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I van de 

Europese richtlijn 85/337/EEG. De aanvraag heeft tevens geen betrekking op een activiteit die 

voorkomt op de lijst van bijlage II bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-

effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. De aanvraag heeft geen 

betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit 

(BVR van 01-03-2013, publicatie BS 29-04-2013). Het project is bijgevolg niet mer-plichtig. 

1.8 Watertoets 

Het perceel waarop onderhavige aanvraag van toepassing is, is deels gelegen binnen een 

mogelijks overstromingsgevoelige zone en deels binnen een effectief overstromingsgevoelige 

zone van het overstromingsgebied van de Molenbeek en de Fonteinbeek. Het vervangen van een 

sheddak door een plat dak en het herstellen van de kroon van een schoorsteen gaan niet gepaard 

met het toenemen van de dakoppervlakte of de verharding. Bovendien is het gebouwonderdeel 

waar deze werken zullen worden uitgevoerd niet gesitueerd binnen de hoger vermelde 

overstromingsgevoelige zone. Hierdoor kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het 

schadelijk effect van de werken op de lokale waterhuishouding beperkt is. Dit wordt bevestigd in 

het advies dd. 26.11.2020 van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie. 

Voor betrokken project werd de watertoets uitgevoerd volgens de doelstellingen van artikel 

1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 5 

juni 2018 en de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater en de stedelijke verordening inzake hemelwater (gemeenteraad 

30.01.2012), goedgekeurd door de Bestendige Deputatie dd. 29.03.2012 en van kracht sinds 

01.07.2012. 

Het voorliggende project heeft geen enkele invloed op het watersysteem. Het ontwerp is 

verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid dd. 18 juli 

2003, gewijzigd door het wijzigingsdecreet van 19 juli 2013, en met de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013. 

1.9 Grondverschuivingstoets 
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Volgens de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen (studie van de KULeuven dd. 

28.08.2007 met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen) is het perceel van de 

aanvraag gelegen in een zone met laag risico (groene zone) voor grondverschuivingen. Er kan 

redelijkerwijze aangenomen worden dat de vooropgestelde werkzaamheden geen activering van 

grondverschuivingen en/of een andere bodemdegradatie met zich mee zullen brengen. 

1.10 Archeologie 
Voor de aanvraag is geen bekrachtigde archeologienota vereist. 

2. BEOORDELING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN 

2.1 Toetsing stedenbouwkundige voorschriften en decretale beoordelingselementen 

- De werken binnen de aanvraag zijn niet in overeenstemming met de voorschriften van de geldende 
bestemmingsplannen zoals vermeld in punt 1). Het bedrijf is door zijn ligging in woongebied 
immers te beschouwen als zonevreemd. De aanvraag kan echter behandeld worden op basis van 
de afwijkingsbepalingen van Art. 4.4.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (verbouwen 
van zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw). De renovatiewerken zijn noodzakelijk 
voor de veiligheid op de site zelf (het sheddak is in heel slechte staat en de kroon van de 
schoorsteen helt merkbaar over); de aanvrager beschikt voorts over de nodige milieuvergunning en 
het bedrijf werd in het jaar voorafgaandelijk aan voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning 
daadwerkelijk uitgebaat. 

Globaal: Het ontwerp voldoet aan de voorwaarden van de basisrechten voor zonevreemde 

constructies, niet zijnde woningbouw, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waardoor 

de aanvraag voor behandeling in aanmerking komt. 

- Er vindt geen ontbossing plaats. 

- De werken en handelingen zijn niet in tegenstrijd met direct werkende normen, doelstellingen of 
zorgplichten binnen andere beleidsvelden. 

- De bouwplaats is gelegen aan een voldoende uitgeruste weg die op het ogenblik van de aanvraag 
reeds bestaat. 

- De bouwplaats wordt niet getroffen door een rooilijn of achteruitbouwlijn, en is tevens niet gelegen 
binnen een reservatiestrook. 

2.2 Toetsing goede ruimtelijke ordening 

A) Situering en omschrijving van de werken 

De bouwplaats maakt deel uit van een bestaande industriële site tussen de Zonnestraat, de Cesar 

Snoecklaan, de I.S.Maghermanlaan en de Jan van Nassaustraat. De onmiddellijke omgeving wordt 

gekenmerkt door aaneengesloten bebouwing met woningen van voornamelijk twee of drie bouwlagen 

en een zadeldak. De Zonnestraat verzorgt de verbinding tussen het stadcentrum en de 

kleinhandelszone langs de César Snoecklaan. 

De aanvraag beoogt het vervangen van de dakbedekking van het magazijn ten oosten van de ingang 

(de huidige sheddaken worden vervangen door een plat dak) en het renoveren (afbreken en 

heropbouwen) van de bovenste 10m van de schoorsteen van het ketelhuis. 

B) cultuurhistorische aspecten  

De bedrijfsgebouwen staan vermeld in de inventaris van bouwkundig erfgoed: 

Weverij zogenaamd "Utexbel", voorheen textielfabriek Delhaye-Hennion zogenaamd "Le 

Soleil", in 1908 in gebruik genomen en deeluitmakend van de groep Lagache, in 1945 

"Utexbel" (zie Spinstersstraat). Nu deel van het grote gebouwencomplex van Utexbel in de 

César Snoecklaan, opgetrokken in 1969. 

De fabriekspoort geeft toegang tot een kleine binnenplaats. Links van de poort, 

conciërgewoning en magazijn, ertegenover ketelhuis en ronde fabrieksschoorsteen. Rechts 

van de poort, magazijn. De weverij zelf en de magazijnen vertonen dezelfde eenvoudige 

bouwstijl van baksteen en constructiemethode met sheddaken en vakwerkliggers gedragen 

door ijzeren zuilen. 

Het magazijn wordt in deze omschrijving vermeld, als deel uitmakend van een architecturaal geheel, 

samen met de conciërgewoning en het magazijn aan de rechterzijde van de ingangspoort. Met de 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29073
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stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 17.09.2012 werd de conciërgewoning echter gesloopt 

en werd het dak boven het rechtermagazijn vervangen door een plat dak. De vermelde erfgoedwaarde 

als architecturaal geheel is aldus sedertdien reeds verdwenen. Bovendien blijkt de dakstructuur 

volgens het grondplan bij voorliggende aanvraag - op één draaglijn na - gedragen te worden door 

interne muren, en niet door vakwerkliggers op ijzeren zuilen. De impact op de erfgoedwaarden lijkt 

zich dus te beperken tot het weghalen van het sheddak, vermits het karakteristieke 

baksteenmetselwerk van de voorgevel behouden blijft. 

C) bodemreliëf 

De aanvraag gaat niet gepaard met een wijziging van het reliëf van de bodem.  

D) de schaal en de visueel-vormelijke elementen 

Het verwijderen van de sheddaken op het magazijngebouw en het vervangen ervan door een plat dak 

heeft een zekere visuele impact op het straatbeeld. De werken zullen worden uitgevoerd naar 

analogie met de verbouwing van het magazijn langs de rechterzijde van de ingang tot de fabriek, 

waarbij buitenmuren van dit magazijn over een bescheiden hoogte worden zullen worden opgemetst, 

om binnenin de bestaande vrije hoogte te kunnen behouden. Er wordt geen duiding gegeven met 

betrekking tot de aard van het nieuw aan te brengen metselwerk. Dit dient te gebeuren met rode 

baksteen en niet met betonstenen.  

De na het slopen van de sheddaken vrijgekomen delen van de mandelige muur met de aanpalende 

woning worden volgens de gevelaanzichten en de legende voorzien van een bekleding in bruine 

bardage. De zijgevel van deze woning is boven de actuele sheddaken echter voorzien van een 

cementbepleistering. De afwerking dient te gebeuren aan de hand van eenzelfde cementpleister, om 

een uniforme afwerking te bekomen. 

Het renoveren van de kroon van de schoorsteen op het ketelhuis heeft strikt ruimtelijk gezien geen 

impact, de schoorsteen wordt – na het afbreken van het bouwvallige gedeelte – terug opgebouwd 

volgens het actuele gabarit. Ook dit dient uitgevoerd te worden met traditionele rode baksteen, van 

hetzelfde formaat als de originele baksteen. 

E) private riolering en hemelwateropvang 

De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn 

niet van toepassing. Er wordt immers geen uitbreiding van de dakoppervlakte voorzien. 

Het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in een centrumgebied waarbinnen volgende 

voorschriften van toepassing zijn: 

- een gescheiden rioleringsstelsel (RWA en DWA) is verplicht. 

- een regenwaterput met hergebruik is verplicht. 

- een voorzuivering via een septische put (min. 2000 liter) is verplicht voor elke woning. 

- afhankelijk van het aanwezig openbaar rioleringsstelsel in de straat dienen er twee 
aansluitingen te worden gerealiseerd of moeten de RWA en de DWA voorbij de rooilijn 
worden samengevoegd tot één aansluiting. 

Op de plannen zijn slechts enkele algemene elementen van het privaat rioleringsstelsel opgesomd 

o.a. dat de bestaande hemelwaterafvoer op de achtergevel van het magazijn zal behouden blijven. 

Gelet op de aard van de werken dienen geen aanpassingen doorgevoerd te worden aan het 

bestaande rioleringsstelsel van het bedrijf. 

3. BEOORDELING INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT 

Niet van toepassing 

4. CONCLUSIE 

De aanvraag is onder voorwaarden voor vergunning vatbaar.  

Het College van Burgemeester en Schepenen sluit zich aan bij de standpunten geformuleerd binnen 

het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 9 december 2020;   

Na beraadslaging; 
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Besluit: 

Artikel 1:  

De aanvraag (2020/258) tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het renoveren van een 

schouw en het vervangen van een dak, gelegen César Snoecklaan 30 , aangevraagd door Utexbel 

(Morel Jan), wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

Artikel 2:  

Aan de vergunning worden volgende voorwaarden verbonden:  

1. STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN 

- Het opmetsen van de buitenmuren van het magazijn en van de kroon van de schoorsteen 

dient te gebeuren met rode baksteen, van hetzelfde formaat als het bestaande 

baksteenmetselwerk. 

- De vrijgekomen delen van de mandelige muur met de woning Zonnestraat 72 moeten worden 

afgewerkt met een cementbepleistering, zoals reeds aanwezig op het bovendaks gedeelte van 

de zijgevel van deze woning. 

- De werken kunnen slechts aangevangen worden:  

a) nadat een nauwkeurige staat en plaatsbeschrijving werd opgemaakt van de openbare 
infrastructuur (verharding, boordstenen, voetpad, parkeerplaatsen en andere aanhorigheden) 
waarlangs de nodige materialen zullen aangevoerd worden; deze staat en plaatsbeschrijving 
dient voorgelegd te worden aan de technische dienst van de stad. 

b) nadat de nodige gegevens zijn opgevraagd omtrent de ligging van alle nutsleidingen (riolering, 
water, gas, elektriciteit,… enz.) bij de technische dienst van de stad Ronse of de 
desbetreffende nutsmaatschappijen. 

- Voor een inname van het openbaar domein (plaatsen van container/stelling/bouwmaterialen) dient 

de bouwheer of zijn aannemer een vergunning aan te vragen bij de dienst mobiliteit 

(signalisatie@ronse.be of 055/232.753). Deze aanvraag dient ten laatste 1 maand voor aanvang van 

de werken ingediend te worden. 

- De gevel mag niet uitspringen buiten de rooi- en bouwlijn van de Zonnestraat.  

- De nodige voorzorgen dienen genomen te worden om de burgerlijke rechten van de eigenaars van 

aanpalende percelen en voorbijgangers niet te schaden. 

- Bij gevelwerken (reinigingen en/of herstellingen) en/of afbraakwerken dient o.a. een globale 

beveiliging opgetrokken te worden die het vallen van stof en/of van steenslag naar de openbare weg 

en buren tot een minimum beperkt. Bij werken die uitzonderlijk veel stof teweeg brengen zal gezorgd 

worden voor regelmatige bevochtiging van de werfzone. 

- Alle bouwmateriaal en puin dienen op geregelde tijdstippen tijdens de werken en in elk geval 

onmiddellijk na het beëindigen van de werken van het terrein en/of het openbaar domein afgevoerd te 

worden. 

2. MILIEUVOORWAARDEN  
Niet van toepassing. 
 

Mobiliteit 

3. Aanvullend reglement Ninoofsesteenweg - parkeerverbod vrachtwagens - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
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Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 18 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 

Feiten/context/motivering 

De stad krijgt reeds geruime tijd klachten van bewoners van de Ninoofsesteenweg over vrachtwagens 
die aan beide kanten van de rijweg geparkeerd staan en die het zicht beperken bij het verlaten van de 
opritten van woningen zodat er gevaarlijke situaties ontstaan. 
In de verkeerscommissie van 21 september 2020 werd positief advies gegeven voor het invoeren van 
een parkeerverbod voor vrachtwagens in de Ninoofsesteenweg tussen het einde van de bebouwde 
kom en de Weverijstraat. 
De Ninoofsesteenweg behoort tot de gewestwegen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
In de Ninoofsesteenweg wordt parkeerverbod voor vrachtwagens ingevoerd vanaf het einde van de 
bebouwde kom (Kmp. 11,0) tot aan de Weverijstraat (tussen Kmp. 10,2 en 10,3) aan beide kanten van 
de rijweg. 
Artikel 2: 
De maatregel uit artikel 1 wordt ingevoerd door het plaatsen van volgende borden in de parkeerstrook: 
rijrichting Ninove: 
- aan de overkant van huisnr. 302 - bord E9b met onderbord GXa 
- thv. Lorettestraat – bord E9b met onderbord GXa 
- thv. Ninoofsesteenweg 473 – bord E9b met onderbord GXa 
- thv. Weverijstraat – bord E9b met onderbord GXb 
rijrichting Ronse: 
- overkant Weverijstraat thv. Kmp. 10,3 – bord E9b met onderbord GXa 
- thv. Mahautveld - bord E9b met onderbord GXa 
- thv. Ninoofsesteenweg 328 – bord E9b met onderbord GXd 
- thv. Ninoofsesteenweg 302 – bord E9b en onderbord GXb 
Artikel 3: 
Huidig reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid,  Koning Albert II laan 20 bus 2 in 
1000 Brussel.  
 

4. Aanvullend reglement Kersenstraat - knippen thv. Waatsbrugstraat - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;  
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 

Feiten/context/motivering 

De Kersenstraat, die een verbindingsweg is tussen de Waatsbrugstraat en Rotterij, wordt vaak 
gebruikt als sluipweg. 
In het kader van de aanleg van een fietssnelweg die de Kersenstraat zal kruisen was eerder al beslist 
om de Kersenstraat  doodlopend te maken ter hoogte van de Waatsbrugstraat bij aanleg van de 
fietssnelweg, om zo een extra conflictpunt met de fietssnelweg te vermijden. 
De bewoners van de Kersenstraat werden aan de hand van een brief met antwoordstrook op de 
hoogte gebracht van de nieuwe maatregel: 7 bewoners gaan akkoord met deze maatregel, 1 bewoner 
reageerde niet. 
De verkeerscommissie van 21 september 2020 geeft positief advies om de Kersenstraat te knippen 
d.m.v. het plaatsen van bloembakken net voor het kruispunt met de Waatsbrugstraat. 
De doorgang van fietsers en voetgangers zal mogelijk blijven. 
De Kersenstraat behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Doorgaand verkeer in de Kersenstraat zal onmogelijk gemaakt worden door 

- het plaatsen van bloembakken met reflectoren op de rijweg net voor het kruispunt met de 
Waatsbrugstraat  

- het plaatsen van het verkeersbord F45b in de Kersenstraat ter hoogte van het kruispunt 
Rotterij  

- het plaatsen van de borden C31a en C31b in de Waatsbrugstraat thv. het  kruispunt 
Kersenstraat. 

Artikel 2: 
Deze verkeersborden worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van art. 71 van het K.B. 
01.12.1975 en art. 12.12 van het M.B. van 11.10.1976 en zijn bijlagen. 
 

5. Aanvullend reglement - schoolomgeving: instellen van een zone 30 in de Lorettestraat thv. 
de basisschool Glorieux - afdeling Sint-Pieter - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens wordt bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
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De beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2005 waarin beslist werd om een zone 30 in te stellen in 
de Lorettestraat thv. de basisschool Glorieux afdeling Sint-Pieter; 

Feiten/context/motivering 

De basisschool Glorieux afdeling Sint-Pieter verhuist van Lorettestraat 190 naar een vernieuwd 
gebouw verder in de Lorettestraat ter hoogte van nummer 102. 
De verkeerscommissie van 30 november 2020 geeft positief advies om de zone 30, die er al was ter 
hoogte van de oude school, op te schuiven naar de nieuwe locatie zodat het voor automobilisten 
duidelijk is dat ze een schoolomgeving naderen. 
De Lorettestraat behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2005 over het instellen van een zone 30 in de 
schoolomgeving in de Lorettestraat 190 thv. de basisschool Glorieux afdeling Sint-Pieter wordt 
opgeheven.  
Artikel 2: 
Een zone 30 – schoolomgeving – wordt aangebracht thv. de nieuwe locatie van de basisschool 
Glorieux afdeling Sint-Pieter in de Lorettestraat nummer 102. 
Deze zone strekt zich uit vanaf Lorettestraat nummer 96 over een afstand van 200 meter tot 
Lorettestraat nummer 186. 
Artikel 3: 
Het begin van de zone zal aangeduid worden  met de borden F4a en A23 en het einde van de zone 
met het bord F4b. 
 

Economie 

6. Aanvraag tot gedeeltelijke teruggave van het standgeld van niet-essentiële marktkramen 
wegens stopzetting door Covid-19. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare 
markten en op het openbaar domein van de stad Ronse. 

Relevante documenten 

N.v.t. 

Feiten/context/motivering 

Op 2 november 2020 werden niet-essentiële kramen niet meer toegelaten op de wekelijkse markten  
in het kader van de genomen maatregelen in de bestrijding van Covid-19. Deze maatregelen werden 
opgelegd door de Federale Overheid. Vanaf 1 december 2020 waren opnieuw alle marktkramen 
welkom op de wekelijkse markt. 
Marktkramers die voeding verkopen (al dan niet bereid) en kramen voor de verkoop van bloemen en 
planten vallen niet onder niet-essentiële kramen. 
De facturen voor het standgeld en de vergoeding voor de elektriciteit voor het tweede semester 2020 
werden opgemaakt en verstuurd eind juni 2020. Alle marktkramers die onder de niet-essentiële 
kramen vallen, hebben deze factuur voor een volledig semester betaald, terwijl ze verschillende 
marktdagen niet mochten plaatsnemen. 
Marktkramers Lataer Jurgen (textiel) en Beyens Gino (textiel) verkochten gedurende deze periode 
mondmaskers op de wekelijkse markt. 

Adviezen/visum 

De dienst lokale economie wenst deze aanvraag gunstig te adviseren. In het voorjaar werd ook al een 
mindering toegestaan op de volgende factuur voor de periode waarin de marktkramers niet konden 
plaatsnemen.  
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Enkel voor de niet-essentiële kramen was dit nu opnieuw het geval. Bij hen kan de korting in 
mindering gebracht worden op de factuur van het eerste semester 2021.  
Dhr.Beyens en Dhr. Lataer komen hiervoor niet in aanmerking, alhoewel ze niet essentiële kramen 
zijn. Zij bleven mondmaskers verkopen op de wekelijkse markt en vielen dus niet onder de verplichte 
stopzetting. 
De mindering geldt voor 4 woensdagen en 4 zaterdagen (2 november 2020 tot 1 december 2020). 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met een teruggave van het standgeld + de kosten van de ter beschikking stelling van 
de elektriciteit voor de niet-essentiële marktkramers en dit voor de periode dat de markt voor hen niet 
doorging wegens Covid-19 (van 2 november 2020 tot 1 december 2020). 
Artikel 2: 
De korting zal in mindering gebracht worden op de factuur van het eerste semester van 2021. 
Artikel 3: 
Onder essentiële kramen vallen de verkopers van (bereide) voedingsmiddelen, mondmaskers en 
bloemen en planten. Deze marktkramers komen niet in aanmerking voor de korting. 
Artikel 4: 
Marktkramers Beyens Gino (textiel) en Lataer Jurgen (textiel) komen niet in aanmerking voor de 
korting, aangezien ze gedurende deze periode mondmaskers verkochten op de wekelijkse markt. 
 

Leven en welzijn 

7. Brief d.d. 23 november 2020 van de Werkgroep Kansarmoede van de stedelijke Adviesraad 
voor Welzijn aan het stadsbestuur inzake de rol van de werkgroep Kansarmoede bij de 
opmaak van het armoedebeleidsplan en antwoord d.d. 14 december 2020. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 

Relevante documenten 

Brief d.d. 23 november 2020 van de Werkgroep Kansarmoede van de stedelijke Adviesraad voor 
Welzijn (De Vrolijke Kring, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Auxiliar, Kind en Gezin, Huis van 
de Mens, ABVV, Fiala vzw, Sociale Kruidenier Kaboes, ACV, Kind en Preventie, Leja, CAW, VDAB, 
KVG, Huurdersbond, ATD Vierde Wereld, Amon vzw, Sociaal Huis Ronse) betreffende de rol van de 
werkgroep Kansarmoede bij de opmaak van het Armoedebeleidsplan. 
Brief d.d. 14 december 2020 gericht aan de Werkgroep Kansarmoede van de stedelijke Adviesraad 
voor Welzijn. 

Feiten/context/motivering 

Voor de Werkgroep Kansarmoede van de Stedelijke Adviesraad Welzijn is een degelijk en gedragen 
Armoedebeleidsplan een prioriteit voor dit werkjaar. De leden van de werkgroep maakten de voorbije 
maanden reeds deel uit van de verschillende werkgroepen in het kader van de voorbereidingen voor 
het Armoedebeleidsplan. 
Met bovenstaande brief willen ze 2 aanvullingen geven bij de uitwerking van het plan die de 
gedragenheid ervan kunnen versterken : 

* de plek van de adviesraden in het traject : de werkgroep Kansarmoede wil graag een advies 
formuleren vooraleer het plan ter stemming wordt gebracht op de gemeenteraad. 

* de werkgroep Kansarmoede vraagt een toelichting door het college van burgemeester en 
schepenen en de betrokken ambtenaren bij de start van het nieuwe werkjaar in september : 
welke acties zijn opgenomen in het finale plan en op welke manier kan de werkgroep 
Kansarmoede deze acties samen verder vorm geven. 

Het afdelingshoofd Leven en Welzijn formuleerde op 14 december 2020 volgend antwoord : 
‘In het proces om te komen tot een gedragen armoedebeleidsplan werd reeds maximale 
participatie vooropgesteld. Alle organisaties die deelnemen aan de werkgroep Kansarmoede 
en ruimer de Welzijnsraad hebben kunnen deelnemen aan de verschillende werkgroepen rond 
het armoedebeleidsplan. Ook vertegenwoordiging van de doelgroep werd voorzien in elke 
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werkgroep. In deze werkgroepen kunnen alle deelnemers advies geven over visie, 
knelpunten, prioriteiten en acties die moeten ondernomen worden.  
Na afloop van deze werkgroepen zullen ook toetsgroepen georganiseerd worden waarbij 
personen in armoede en jongeren vanuit hun eigen verhaal feedback kunnen geven. De 
Vrolijke Kring, Léjo als Samenlevingsopbouw zijn daarbij betrokken. Op het terugkommoment 
in april zullen alle organisaties ook nog een laatste feedback kunnen meegeven. 
Alle adviezen en feedback worden steeds voorgelegd aan het College. Het College zal in een 
latere fase op basis van deze adviezen keuzes maken. Aangezien de Welzijnsraad een 
officiële adviesraad is, zullen we het plan aan deze raad en zijn werkgroepen voorleggen voor 
advies. In tussentijd staat het jullie vrij om synthese te maken van de diverse thema’s en 
advies te geven in de werkgroepen en aan het College. 
Nadien zal het plan uiteraard gecommuniceerd worden naar de burgers en sociale partners.’ 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van :  

- de brief d.d. 23 november 2020 van de Werkgroep Kansarmoede van de stedelijke Adviesraad 
voor Welzijn (De Vrolijke Kring, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Auxiliar, Kind en Gezin, 
Huis van de Mens, ABVV, Fiala vzw, Sociale Kruidenier Kaboes, ACV, Kind en Preventie, Leja, 
CAW, VDAB, KVG, Huurdersbond, ATD Vierde Wereld, Amon vzw, Sociaal Huis Ronse) 
betreffende de rol van de werkgroep Kansarmoede bij de opmaak van het Armoedebeleidsplan. 

- de brief d.d. 14 december 2020 gericht aan de Werkgroep Kansarmoede van de stedelijke 
Adviesraad voor Welzijn. 

 

8. Deelname aan en aanduiden vertegenwoordiger voor het overleg ter voorbereiding van 
een versterkte samenwerking tussen VDAB, SEVA en de lokale besturen regio Vlaamse 
Ardennen. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 

Relevante documenten 

Brief en mail d.d. 4 december 2020 van de VDAB inzake het organiseren van een versterkte 
samenwerking tussen VDAB, SEVA en de lokale besturen regio Vlaamse Ardennen. 
Mail afdelingshoofd Leven en Welzijn d.d. 4 december 2020 gericht aan de dienst lokale economie. 

Feiten/context/motivering 

De Vlaamse regering heeft de ambitie om 120 000 mensen extra aan de slag te helpen en ziet een 
versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen als een hefboom om dit te bereiken. 
VDAB krijgt de opdracht om deze samenwerkingen te initiëren, en richt zich hiervoor tot (clusters van) 
lokale besturen. In deze gaat het om de cluster van lokale besturen regio Vlaamse Ardennen (SEVA). 
VDAB wil inzetten op een versterkte samenwerking met de lokale besturen regio Vlaamse Ardennen. 
Ze gaan graag in dialoog om uiteindelijk te landen bij een actieplan specifiek voor deze regio. Gezien 
SEVA in deze cluster al specifieke taken opneemt, zullen VDAB en SEVA dit samen initiëren. Drie 
thema's zien ze in elke samenwerking graag terugkomen: 
1. meer mensen aan de slag (focus kansengroepen,...) 
2. werkgeversdienstverlening (focus opleidingen, werkgevers, werkplekleren,...) 
3. levenslang leren (focus digitale geletterdheid, ...) 
De VDAB vraagt aan het bestuur een engagement om mee vorm te geven aan een 
samenwerkingsovereenkomst en het daarbij horende actieplan. 
De rol van de lokale besturen situeert zich op het vlak van het zich engageren om mee het actieplan 
op te maken en uit te voeren, alsook het inzetten van de expertise op vlak van welzijn, onderwijs, 
lokaal ondernemen, ... 
Concrete acties kunnen zijn: promo voor gezamenlijke jobbeurzen, acties voor schoolverlaters, acties 
voor kwetsbare doelgroepen, mobiele opleidingen, mogelijkheid tot het volgen van online opleidingen 
in de bibliotheek, verkleinen digitale kloof, samenwerken ikv ESF oproepen, ... 
Door deelname aan het overleg bepaalt het bestuur mee de concrete doelstellingen die opgenomen 
moeten worden in de samenwerkingsovereenkomst. 
Concreet wordt er gevraagd  
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1. een afvaardiging voor deelname aan het voorbereidende overleg om de gezamenlijke doelen 
vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst met bijhorend actieplan. We streven ernaar 
om dit op 5 overlegmomenten uit te werken (opstart voorjaar 2021). 
2. een afvaardiging voor deelname aan de stuurgroep die minimaal éénmaal per jaar samen 
komt. 
3. onderschrijven van de afgesproken doelen en het actief mee uitvoeren hiervan. 
Totstandkoming van deze versterkte samenwerking: 
1. analyse van de regionale / lokale arbeidsmarkt 
2. uitwerken actieplan / samenwerkingsovereenkomst met afvaardiging van het lokaal 
bestuur, SEVA en VDAB voor de periode van de huidige legislatuur. 
3. uitvoeren actieplan (timing najaar 2021). 

Advies 

Het afdelingshoofd Leven en Welzijn adviseert een deelname aan dit overleg positief, met het oog op 
het vinden van aanknopingspunten in het kader van het armoedebeleidsplan. 
In het kader van het realiseren van dit armoedebeleidsplan adviseert het afdelingshoofd Leven en 
Welzijn dat zijzelf deelneemt aan dit overleg. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Deel te nemen aan de voorbereidingen voor een versterkte samenwerking tussen VDAB, SEVA en 
lokale besturen regio Vlaamse Ardennen met het oog op het opmaken van een 
samenwerkingsovereenkomst met bijhorend actieplan. 
Artikel 2: 
Het afdelingshoofd Leven en Welzijn aan te duiden als afvaardiging voor deelname aan het 
voorbereidende overleg om de gezamenlijke doelen vast te leggen in een 
samenwerkingsovereenkomst met bijhorend actieplan (5 overlegmomenten, opstart voorjaar 2021). 
Artikel 3: 
Het afdelingshoofd Leven en Welzijn aan te duiden als afvaardiging voor deelname aan de stuurgroep 
die minimaal éénmaal per jaar samen komt. 
 

Vrije tijd 

9. Cultuur. Opzetten van een street art beleid. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
Het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid, inzonderheid de artikelen 22 §1,4 en de artikelen 55 tot 64; 

Relevante documenten 

De nota opgemaakt door Jan Leconte, cultuurbeleidscoördinator d.d.10 december 2020. 

Feiten/context/motivering 

Het opzetten en ontwikkelen van een stedelijk street art beleid is ingegeven door een behoefte en 
noodzaak die uitgaat van jongeren en urban culture.  Heel wat grootsteden over de hele wereld gaan 
deze uitdaging aan maar langzamerhand willen ook de kleinere steden energiek tegemoet komen aan 
deze hedendaagse tendens om jongeren en jongerenculturen te erkennen in hun leefwereld.  Voor de 
graffiti art is eveneens een breed publiek gefascineerd. Een goed artistiek onderbouwd street art 
beleid zal veel Ronsenaars boeien maar eveneens toeristen, toevallige passanten,... 

Besluit: 

Enig artikel :   
Het opzetten en het uitvoeren van een street art beleid goed te keuren. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Economie 

10. Reglement KADOBON Ronse voor gezinnen en de handelaars. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 

- De collegebeslissing van 30 november 2020 i.v.m. de aanstelling van Gift2Give voor de 

opmaak van de digitale cadeaubon. 

Relevante documenten 

- Voorwaarden voor de handelaars om deel te nemen aan de KADOBON Ronse. 

- Voorwaarden voor het gebruik van de KADOBON Ronse door de consument. 

- Opstartdocument Gift2Give- voorbeelden van bestaande cadeaubonnen en voorbeeldbrieven 

voor de gezinnen. 

Feiten/context/motivering 

Op datum van 30 november 2020 werd beslist om de onderneming Gift2Give aan te stellen voor het 
digitaliseren van de KADOBON Ronse. De beslissing om over te stappen naar een digitale cadeaubon 
is tot stand gekomen agv de personeelsbonnen die nog dit jaar moeten geactiveerd worden en de 
beslissing om een gezinsbon te versturen naar 8200 gezinnen.  
Om een digitale cadeaubon te kunnen lanceren moet een stappenplan doorlopen worden met een 
aantal procedures die moeten goedgekeurd worden: 
Verwerkingsovereenkomst om de persoonsgegevens van de begunstigde van de cadeaubonnen te 
mogen verspreiden= reeds ok, getekend door de burgemeester en Gift2Give 
Reglement voor de handelaars= voorstel college 14/12/2020 
Reglement voor de gebruiker van de bon = voorstel college 14/12/2020 
Opstartdocument Gift2Give: verder aan te vullen door stadsbestuur Ronse. 
Reglement gezinsbonnen 
Er werd beslist om zo’n 8200 gezinnen een Kadobon Ronse te bezorgen ter waarde van 25 euro. 
Ieder gezinshoofd zal een brief ontvangen met een unieke code dat gekoppeld wordt aan het 
gezinshoofd en adres. De QR code op de bon kan door de handelaar gescand worden en op die 
manier wordt de Kadobon ontwaard. Het is mogelijk om de Kadobon Ronse partieel te besteden. 
De gebruikersvoorwaarden worden vastgelegd in een intern reglement. De brief die de bewoners 
zullen ontvangen is eenzijdig bedrukt (lagere kostprijs per brief). In de brief kan wel verwezen worden 
naar de website bv. waar het reglement integraal zal terug te vinden zijn. 
Aangezien iedere brief een unieke code bevat, is de kans op misbruik minimaal. Indien een 
gezinshoofd beweert dat hij de brief niet heeft ontvangen, kan de QR code die op de eerste brief 
stond, gedeactiveerd worden en kan een nieuwe waardebon opgestuurd worden. 
Reglement handelaars 
Indien handelaars wensen deel te nemen aan de Kadobon Ronse, moeten ze de algemene 
voorwaarden goedkeuren. Het reglement werd aangeleverd door Gift2Give en is reeds van toepassing 
in andere steden die over een digitale cadeaubon beschikken. 
In dit reglement moeten een aantal beslissingen genomen worden door het college. Dit reglement is 
van toepassing op de KADOBON van 25 euro dat verstuurd wordt aan de gezinnen maar is ook geldig 
voor de KADOBON Ronse die in 2021 kan aangekocht worden via de webshop. De bedoeling is dat 
de brief voor de bewoners en de webshop op hetzelfde moment geactiveerd worden. 
Hieronder een overzicht van de beslissingen die het college moet nemen: 

- Naam van de cadeaubon: voorstel door schepen Vanhoutte is KADOBON Ronse. 
- Formaat cadeaubon en materiaal: kartonnen kaart, ter grootte van een kredietkaart. 
- Layout KADOBON Ronse: lay-out overeenkomstig de postkaart ‘Fan van Ronse’.  
- Welke waarde moet de KADOBON Ronse hebben: voorstel is om zowel bonnen van 25 euro 

als van 50 euro te verkopen via webshop. 

- Welke handelaars kunnen deelnemen aan de KADOBON RONSE: 
Voorstel: 
Deelname aan het concept van de KADOBON RONSE is enkel mogelijk mits de ondernemer of 
onderneming: 
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- een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die respectievelijk als zelfstandige ondernemer  of 
als onderneming ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.  

- de natuurlijk persoon of de rechtspersoon moet een commerciële activiteit uitoefenen. 
Commerciële activiteit is een functie die hoofdzakelijk strekt tot de uitoefening van een 
kleinhandel, die rechtstreeks in contact staat met het publiek voor de verkoop van goederen. 
De commerciële functie is gevestigd  in lokalen, toegankelijk voor het publiek. De commerciële 
functie is  bovendien geopend tijdens de gebruikelijke openingsuren, met uitzondering van de 
wekelijkse rustdag.  Een dienstenfunctie en vrije beroepen worden niet beschouwen als 
commerciële functie, met uitzondering van apotheken, kappers en schoonheidssalons. Onder 
de commerciële functie verstaan we eveneens een horecazaak. 

- de vestiging en de maatschappelijke zetel in Ronse is gevestigd OF 

- de vestiging is in Ronse gevestigd maar de vestiging is niet onderhevig aan een 
kleinhandelsvergunning 

- zich aanmeldt via het online platform https://business.gift2give.be/#/m/register/RS 
Indien deze voorwaarden worden aanvaard, betekent dit dat de ketens zoals Lidl, Aldi, Action niet 
kunnen deelnemen maar winkels die hun maatschappelijk zetel niet in Ronse hebben maar wel al 
jaren gevestigd zijn in de stad, kunnen wel deelnemen bv. Oxfam ( maatschappelijk zetel in 
Oudenaarde). 
Timing 
Aangezien beide reglementen nog moeten voorgelegd worden aan de gemeenteraad en als er nog 
een gemeenteraad wordt gepland in januari, wordt voorgesteld om de KADOBON Ronse te versturen 
op 01 februari 2020 naar de gezinnen. Ook de webshop kan dan gelanceerd worden. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het reglement voor de gezinnen die een KADOBON van 25 euro zullen 
ontvangen in 2021. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het reglement voor handelaars die wensen deel te nemen aan de KADOBON 
Ronse. 
Artikel 3: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 

https://business.gift2give.be/#/m/register/RS

